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MCP SmartFilter
Przyszłościowe rozwiązania w usuwaniu dymów i pyłów-   
różnego pochodzenia
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Efektywność, wydajność i oszczędności
System MCP SmartFilter dostarcza wiodącą w branży technologię 
filtracji w inteligentniejszy sposób, który prowadzi do poprawy 
jakości powietrza, obniżenia kosztów eksploatacyjnych, poprawy 
bezpieczeństwa procesów produkcyjnych oraz  pracowników. 
Ale, co ważniejsze, pozwala Ci poświęcić więcej czasu na własny 
biznes, polegając na wsparciu firmy Nederman w zakresie potrzeb 
czystego powietrza dla Twojego zakładu.

Przyszłościowe technologie i usługi
Każdy filtr MCP SmartFilter wyposażony jest w bieżące technologie, 
ale jest również gotowy na krok w przyszłość. Czujniki i elementy 
sterujące monitorują kluczowe podzespoły, w celu zapewnienia 
niezawodnego i skutecznego działania systemu. W połączeniu 
z subskrypcjami myAir do zdalnego monitorowania, serwisu i 
wsparcia, jesteś przygotowany do przejęcia kontroli nad Twoim 
przemysłowym systemem filtracji powietrza.

W jaki sposób jest to przyszłościowe? Mocne strony firmy Neder-
man, jako wiodącej firmy dziedzinie technologii środowiskowych, 
gwarantują ciągłe wprowadzanie ulepszonych rozwiązań, 
aktualizacji i użyteczności. Zapewnienie czystego powietrza 
nawet w trudnych warunkach przemysłowych - zawsze z myślą o 
zrównoważonym rozwoju.

Zaprojektowane dla Twoich potrzeb
Czy masz szczególne wymagania, takie jak ograniczona powierz- 
chnia czy wysokość? Dzięki elastycznej konstrukcji, w tym 
budowie modułowej, różnym materiałom filtracyjnym, oraz szero-
kiemu zakresowi konfiguracji, opcji i akcesoriów, Twoje urządzenie 
MCP SmartFilter zostanie dostarczane z rozwiązaniami 
dostosowanymi do unikalnych potrzeb Twojej instalacji.

Technologia -  Insight Ready
MCP SmartFilter oferuje wiodącą w branży technologię filtracji, 
w tym zoptymalizowaną konstrukcję filtrów, filtrację w oparciu o 
nanowłókna, zaawansowane sterowanie regeneracji filtrów oraz 
usługi Insight IIoT. Oznacza to czystsze powietrze, niższe koszty 
eksploatacyjne oraz krótsze przestoje. 

Oferta filtrów MCP SmartFilter to najnowsze rozwiązanie do przemysłowej 
filtracji powietrza zaprojektowane przez Nederman. Odciąganie pyłów 
i  dymów, powstałych  podczas obróbki  metali oraz w procesach prze-
mysłowych, w tym bezpieczne postępowanie z pyłami wybuchowymi.

Przejmij kontrolę nad systemem 
filtracji powietrza w Twoim 
przedsiębiorstwie

Platforma cyfrowa – Insight Ready
Platforma Nederman Insight to rozwiązanie zaprojektowane 
specjalnie dla systemów filtracyjnych. Składa się z rozwiązania w 
chmurze, Nederman Insight Analytics, oraz urządzenia lokalnego, 
Nederman Insight Control.

MCP SmartFilter jest gotowy na Insight Ready – oznacza to, że 
posiada on moduł łączności przygotowany i gotowy do połączenia 
z Insight Analytics. Łączy on system filtracji z subskrypcją Neder-
man myAir, zapewniając monitorowanie w czasie rzeczywistym, 
wizualizację i śledzenie wydajności systemu, w tym dostosowane 
dashboard`y i zdefiniowane alarmy.

Dostarcza dane o całym procesie filtracji i ilustruje w intuicyjny 
sposób kluczowe parametry filtracji. Umożliwia użytkownikom 
wydajniejszą obsługę i utrzymanie systemu filtracji, zwiększając 
wydajność zakładu, bezpieczeństwo pracowników, zgodność z 
przepisami i zużycie energii.

Specjaliści od pyłów wybuchowych
Istnieją światowe standardy i przepisy dotyczące postępowania z 
pyłami wybuchowymi. Prawidłowe ujęcie pyłu u źródła jest tylko 
jedną z niezbędnych potrzeb, aby Twój zakład funkcjonował zgod-
nie z tymi zasadami, oraz by pracownicy i zakład byli bezpieczni. 
Jako światowy lider dostarczający systemy zgodne z wymaganiami 
dla pyłów wybuchowych, Nederman może pomóc zakładom w 
spełnieniu wymagań dotyczących zgodności obiektów ze 
standardami i przepisami, takimi jak ATEX, NFPA, OSHA i ACGIH.

Kompletne rozwiązanie
Nederman ocenia indywidualne potrzeby każdego klienta i opra-
cowuje rozwiązanie, które skutecznie i wydajnie chroni Twoich 
pracowników i zakład. Wspieramy naszych klientów poprzez 
projektowanie, instalację, obsługę i serwis systemu, zapewniając 
maksymalną wartość naszych produktów.
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Aplikacje
  Pyły i dymy spawalnicze 
  Cięcie plazmowe / laserowe 
  Wysokotemperaturowe aerozole
  Szlifowanie metalu
  Proszek i materiały sypkie   
  Malowanie proszkowe i barwniki   
  Piaskowanie
  Śrutowanie
  Ziarno / Rolnictwo 
  Uciążliwy pył 

Rodzina inteligentnych 
filtrów - SmartFilter

Efficiency, performance 
and savings

Dane MCP* SmartFilter
Rodzaj filtra Kartridż
Tkaniny filtracyjnej Strumień pulsacyjny
Aplikacja Dymy, pyły
Instalacja Wewnątrz, na zewnątrz
Odpowiedni do pyłu wybuchowego Opcjonalnie dla pyłów ST1 i ST2
Materiał obudowy Blacha ocynkowana 2mm 
Ciśnienie robocze -6 000 Pa
Maksymalny nominalny zakres 
przepływu powietrza

28 000 m3/h

Zakres temperatury strumienia powietrza -20 to 70 °C
Wymagania dotyczące sprężonego 
powietrza

6 bar

Pojemność zbiornika na pył 50 litrów i 100 litrów

* MCP Odpylacz średniego zakresu pojemności z filtrem kartridżowym z 
regeneracją wkładów filtracyjnych impulsami sprężonego powietrza.

** MEP Odpylacz średniego zakresu pojemności z filtrem kasetowym z 
regeneracją wkładów filtracyjnych impulsami sprężonego powietrza.

Dane MEP** SmartFilter

Rodzaj filtra Kasetowy
Tkaniny filtracyjnej Strumień pulsacyjny
Aplikacja Pyły
Instalacja Wewnątrz, na zewnątrz
Odpowiedni do pyłu wybuchowego Opcjonalnie dla pyłów ST1 i ST2
Materiał obudowy Blacha ocynkowana 2mm 
Ciśnienie robocze -6 000 Pa
Maksymalny nominalny zakres 
przepływu powietrza

10 000 m3/h

Zakres temperatury strumienia powietrza -20 to 70 °C
Wymagania dotyczące sprężonego 
powietrza

6 bar

Pojemność zbiornika na pył 50 litrów i 100 litrów
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Właściwe rozwiązanie dla 
indywidualnych potrzeb

Inteligentne filtry kartridżowe
System filtracji oparty jest o nową i innowacyjną konstrukcję 
wkładu filtracyjnego (zgłoszoną do opatentowania). Kształt, 
pośredni między kwadratem a okręgiem, w najbardziej 
optymalny sposób wykorzystuje kwadratową przestrzeń w 
odpylaczu i generuje większy przepływ powietrza na m2 -
 zmniejszając rozmiar i powierzchnię systemu.

Pionowo umieszczone wkłady zapobiegają gromadzeniu 
się pyłu na materiale filtracyjnym. Łatwiejsza konserwacja 
dzięki dostępowi z przodu do kartridża . Beznarzędziowa 
wymiana z ćwierćobrotowym mechanizmem blokującym dla 
prawidłowego uszczelnienia filtra.

Czujniki
Czujniki monitorują działanie kluczowych podzespołów, poprzez 
pomiar parametrów tj. Ciśnienia, przepływu powietrza, poziomu 
pyłu w pojemniku, emisji i wydajności systemu czyszczenia 
filtra. Dostępne są różne pakiety czujników w zależności od 
aplikacji i konfiguracji produktu.

Zoptymalizowany UniClean®, system 
czyszczenia pulsacyjnego
Zaawansowany system czyszczenia, o dużej średnicy, UniClean®, 
i ulepszony system dostarczania sprężonego powietrza, daje 
silny impuls czyszczący, co oznacza mniejsze zużycie sprężonego 
powietrza i zmniejsza zużycie energii. Ponadto zapewnia długą 
żywotność kartridża, często dwukrotnie dłuższą, w stosunku do 
porównywalnych rozwiązań.

Zasada działania:  
W standardowych kartridżach pył gromadzi się od góry, gdzie 
czyszczenie jest najmniej skuteczne, powodując zatykanie się 
w tym obszarze. Tym samym zmniejsza się  obszar dla skutecz-
nej filtracji. Konstrukcja UniClean® rozwiązuje to całkowicie, 
kierując pył do gromadzenia się od środka wkładu w dół w 
kierunku dna. 

Tryb czyszczenia IntelliPULSE ™
Tryb czyszczenia na żądanie, który automatycznie dosto- 
sowuje czas między impulsami. Technologia jest zawarta w 
Insight Control. Tryb czyszczenia IntelliPULSE ™ zmienia się 
automatycznie i optymalizuje czas przerwy między impulsa-
mi, aby utrzymać stały spadek ciśnienia na elemencie filtru-
jącym, przy minimalnym zużyciu sprężonego powietrza. Gdy 
zużywa się mniej sprężonego powietrza, koszt energii maleje.

Wentylatory
Wentylatory dostępne jako zintegrowane zamocowane na 
górze urządzenia lub podłączane kanałowo.
Ponieważ rozwiązanie zachowuje stały przepływ powietrza, 
daje niższy koszt energii wentylatora.

Modułowa konstrukcja pozwala zarówno na samodzielne, jak i modułowe 
rozwiązania dla rozszerzonych wymagań. MCP SmartFilter jest zoptymali-
zowany pod kątem długiej żywotności filtra, zapewniając niski koszt zakupu i 
utrzymania, skutecznie chroniąc pracowników i zakład.
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Materiały filtracyne - technologia nanowłókien
Technologia nanowłókien to cienka warstwa włókien synte-
tycznych, osadzonych na powierzchni filtra, które wychwytują 
cząsteczki na powierzchni, zanim zdążą wniknąć i zatkać filtr, co 
znacznie poprawia wydajność.

Technologogia zaworu zanurzeniowego
Zawory pulsacyjne są zanurzone w kolektorze sprężonego powie-
trza i zapewniają więcej mocy do czyszczenia filtra niż tradycyjne 
zawory 90 °.

Sterowanie za pomocą zaworu pneumatycznego
Nowa gama modułów sterujących zaworami oczyszczania tka-
niny filtracyjnej; zmiana sterowania zaworami z elektrycznego na 
pneumatyczne. Bez okablowania, proste  podłączenie za pomocą 
przewodu pneumatycznego.

Solidne wykończenie z ocynkowaniem
Wzmocnione panele z blachy o trwałym wykończeniu odpornym 
na korozję. Zmodyfikowana konstrukcja z blachy stalowej ocyn-
kowanej o grubości 2 mm, przeznaczona do użytku wewnątrz i 
na zewnątrz, zapewnia solidne, lekkie rozwiązanie ułatwiające i 
opłacalną wysyłkę.

Tylny wlot brudnego powietrza
Brudne powietrze wprowadzane jest do filtra w jego tylnej części. 
Wiele punktów podłączeń w systemach wielomodułowych. Sepa-
rator wstępny jest standardowo dołączany do usuwania dużych 
cząstek pyłu i zapewnienia dłuższej żywotności filtra.  

Łatwo demontowalny zbiornik na pył
Praktyczne zbiorniki na pył z kółkami, dostępne w różnych rozmia-
rach, dostosowanych do wykonywanych operacji.

Panel Insight Control
Inteligentny kontroler z ekranem dotykowym, pozwalający na 
lokalną kontrolę działania produktu jednocześnie gromadząc i 
bezpiecznie przesyłając dane z czujników do chmury za pośre-
dnictwem bramki - jeśli zastosowana jest subskrypcja (Perform lub 
Perform Plus).
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Przyszłościowa  
technologia i wsparcie

Przejmij kontrolę
Panel MCP SmartFilter steruje wszystkimi funkcjami, związanymi 
z systemem odpylania, w tym czyszczeniem filtra i działaniem 
wentylatora, za pomocą ekranu dotykowego Insight Control. 
Nederman oferuje pełną gamę zintegrowanych falowników 
(VFD), które maksymalizują oszczędności energii i obniżają 
koszty ekslpoatacyjne. Dzięki subskrypcji modułów monitorowania 
myAir Nederman, dane z czujników są przesyłane do chmury 
za pośrednictwem bramki, a następnie są dostępne w postaci 
dashboardów, w których można utworzyć alarmy dla serwisów. 
Dane można analizować w celu zoptymalizowania wydajności 
systemu.

Nederman Insight Analytics to oparta na chmurze platforma IIoT 
zaprojektowana specjalnie dla systemów filtracyjnych, która 
zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym, wizualizację 
i śledzenie wydajności systemu, w tym konfigurowalne dash-
boardy i alarmy. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne za 
pośrednictwem Internetu lub urządzeń mobilnych, a następnie 
przechowywane w chmurze w celu analizy trendów i wydajności. 
Insight umożliwia użytkownikom skuteczniejszą obsługę i konser-
wację systemu filtracji, zwiększając wydajność zakładu, bezpie-
czeństwo pracowników oraz zgodność z przepisami.

Panel sterujący: rozwiązanie 3 w 1
Ekran dotykowy
• Nowy i nowoczesny interfejs użytkownika
• Ilustruje kluczowe parametry filtracji w czasie rzeczywistym

Bramka
• Łączność 3G / 4G, Ethernet i Wi-Fi
• Insight Ready. Wystarczy włączyć subskrypcję Insight Analytics

Sterownik
• Unikalny system sterowania, specyficzny dla filtra.
• Dostarcza standard zgodny z Nederman dla systemów 
   sterowania filtrów.

Popraw bezpiecze- 
ństwo i efektywność w 
zakresie energii

Gwarancja ciągłości pracy
Podejmij działania awaryjnym zatrzymaniem lub zmniej- 
szeniem wydajności systemu. Zgromadzone dane z filtrów 
i trendy pomagają poprawić wydajność i zminimalizować 
ryzyko nieplanowanych przestojów. 

Poprawiona żywotność systemu
Wczesne korekty błędów pomagają wydłużyć żywotność 
produktu.

Śledzenie wydajności
Uzyskaj cenne dane na temat działania filtra.

Zdalny monitoring
Nadzoruj filtr z odległego miejsca wewnątrz lub na 
zewnątrz fabryki. Wygodny dostęp do systemu filtracji z 
dowolnego miejsca w dowolnym czasie, aby podejmować 
świadome, mądre decyzje.

Zredukowanie nieplanowanych konserwacji
Konserwacja jest tańsza, kiedy jest planowana.

Zwiększone bezpieczeństwo dla ludzi i 
pomieszczeń
Wczesne alarmy o pożarze lub możliwej eksplozji minima-
lizują obrażenia i szkody materialne.

Efektywność energetyczna
System z prawidłowo działającymi wszystkimi elementami, 
z reguły zużywa mniej energii.

Od domysłów do faktów. Łatwa maksymalizacja biznesu, dzięki 
MCP SmartFilter i jego cyfrowym analizom. Unikaj kosztownych 
przestojów dzięki środkom zapobiegawczym.
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Usługa subskrypcji  
czystego powietrza
Stworzenie i utrzymanie czystego i bezpiecznego środowis-
ka pracy ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia wszelkich 
operacji. Wysokowydajne produkty Nederman są przygotowa-
ne na przyszłość. Rozwiązania Nederman MCP SmartFilter w 
połączeniu z Nederman myAir maksymalizują Twoją zdolność do 
ochrony pracowników, zakładu i środowiska.

Moduł monitorowania obejmuje dwa plany subskrypcji Perform 
i Perform Plus. Nederman Insight Analytics umożliwia zdalne 
monitorowanie i prewencyjne rozwiązywanie problemów dzięki 
trendom i algorytmom wykorzystującym dane z czujnika. Jest to 
licencja korporacyjna ograniczona do jednego systemu filtracji, 
zezwalająca każdemu w Twojej organizacji na dostęp do usługi, 
jeśli jest to wymagane.

Nederman oferuje szerokie możliwości serwisowe i wsparcia w 
oparciu o ponad 75 lat doświadczenia w branży. Moduł obsługi i 
wsparcia ma dwie opcje: wsparcie na miejscu i / lub wsparcie on-
line. Można je kupić oddzielnie lub łącznie, by uzyskać najlepszą 
możliwą obsługę i wsparcie.

Opcja na miejscu to czynności serwisowe w siedzibie klienta, 
wykonywane przez techników serwisowych Nederman. Opcja 
online to wsparcie zapewniane przez serwis i pracowników 
firmy Nederman, którzy pomagają w rozwiązywaniu problemów 
klientów za pośrednictwem działu pomocy technicznej. Obejmu-
je również prewencyjne monitorowanie systemu filtracji w celu 
zapewnienia optymalnej pracy systemu.

Zespół serwisowy ostrzega klientów, jeśli konieczne są działania 
na podstawie danych z Nederman Insight Analytics, na przykład 
konieczność opróżnienia zbiornika, czy wymiana wkładów 
filtracyjnych.

Przeczytaj więcej na temat subskrypcji monitorowania oraz 
modułów usług i wsparcia na stronie nedermanmyair.com
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Nasza obietnica – współtworzyć zrównoważoną przyszłość
Czyste powietrze jest fundamentem zrównoważonej produkcji. Nasi klienci, chcąc zwiększyć 
zyskowność swojej działalności, czynią ją jak najbardziej efektywną. Ich celem jest spełnienie 
wysokich standardów środowiskowych oraz ochrona pracowników przed szkodliwymi dymami i 
pyłami. Firma Nederman niesie pomoc pod każdym względem. Tak właśnie tworzymy wartość.

The Clean Air Company - Wizja 2025
W 2019 roku, Nederman świętował 75 rocznicę założenia firmy. Od samego początku ideą 
firmy było czyste powietrze. Obecnie, zarówno środowisko, jak i zrównoważony rozwój, mają 
większe znaczenie niż kiedykolwiek, a wymagania dotyczące aktywnego przyczyniania się do 
bardziej wydajnej produkcji i redukcji emisji w przemyśle są coraz większe. Następna gene- 
racja rozwiązań dla czystego powietrza w przemyśle jest w trakcje opracowywania. 
Nederman stoi na czele tego rozwoju.

The 
Clean Air 
Company


